
azt. amit gyermekeiktől elvá rnak. A gyermeknek éreznie kell . hogy szülei
őszintén iparkodnak az ő javát keres ni. másrészt saját problémáikat is
megoldani.

A szülői tekintély tehát ne legyen önkényes. ne nyom ja el a fiatal t.
hanem tisztelje és ismerje el a gyermekben az embert. Másrészt a teki ntél y
telj es hiánya is veszélye zteti az egészséges fejlődést. A szü lő nem kapitulálhat
a gyermek akarata előtt. nem engedhet i zsarnokká fejlődn i. Ma már l élektan i
lag ismert tény. hogy az egészséges lélek fe j l ő dése feszültségekkel tel i
szakaszokon halad át . amelyekben a gyermek kudarcokat él meg. s azokból
megedzve kerül ki. A vezetés felad ása nem adhat kielégül ést a gyermekne k.
nem tesz i boldoggá. hanem mélységesen elszomorítja. ~ rezn i e kell a szü l ői

szeretetet és kis egyénisége elismerését. de meg kell időben tanulnia az
élet realitását és törvényszerúségeinek elismeré sét is . amelyeknek gyermek
és szülö egyaránt alá van vetve. Környezetének ter hére válik. magányos és
boldogtalan lesz az az ember . aki az önfegye lmezést meg nem tanulta.

Az if júságot . amelynek lelke mindig fogékony a jó és igaz iránt. ma is
erősen foglalkoztatja az élet értelme és egyéb nagy kérdés ek. Nekünk szülök
nek kell rávezetni gyermekeinket igaz. őszinte beszélgetések folyamán. hogy
vannak normák. amelyek nélkül az életet nem lehet élni : az igazság. jóság.
becsületesség. bátorság. fegy elem . mértékletesség. stb . S ezek realitását
magatartásunknak. lényünknek kell kisugároznia.

S végül ne feledkezzünk meg a bio lógia i törvényszerúségről sem. A
szülők életfe ladata a gyermek felnevelése. óvása. szeretete. de nem önző

megtartása. A gyermeket az életre kell nevelni. önálló ságra és szabadságra.
határozottan és következetesen . és mégis majdnem láthatat lanul. hogy rneq
találhassa saját énjét. amely a szülőkétől különb özö lesz. de ez szükséges
ahhoz. hogy a világ előrehaladjon és megújulhasson .

B. E.

A TEKINTÉLY VÁLSÁGA A NEV ELÉSBEN

O. ez a mai fiatalság! - halljuk egyre a felnőttek panaszát. Gyakran a
kétsé gbeesett szülők fájdalmával. gyakran sajnos bántó megvetéssel . e llté
l éssal . ami nem vezet célra, inkább árt .

1) A család a megváltozott társadalm i viszonyok között

Először is meg kell gondolnunk. hogy az ifj úság nem önmagát nevelte .
hanem magatartása leqnaqyobbr éczt szüle i és környez ete nevelésének. hat á
sának eredm énye . Másodszor : a mai gyermek és if júság okta tási és ér·
vényesül ési lehetőség szempontjából előnyösebb helyzetben van. de a
nevelés terén ők húzzák a rövidebbet az előző generációkkal szemben. A
régi . nagycsaládban" a gyermek belenőtt egy több nemzedékbő l álló közös-
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s éqbe , ahol otthon érezhette mag it . ahol sok testvér között lassan. biztosan
sajátította el a korának megfelelő magatartást. példákat látott maga előtt .

Az apa legtöbbször otth on dolgozott a gazdaságban. múhely ben. a gyerm ekek
maguktól. szinte játszva sajátították el apjuk foglalkozá sát . Ma a szü lők

otthonuktól távol dolgoznak. a gyermek nem nézhet fel csodálat ta l munká
jukra. sem nem köt benső kapcsol atot még gyermekkorában egy fcqlal
kozási ággal. Innét adódik. hogy ma oly sok fia tal hagyja ott csalódottan
választott pályáját. Igen gyakran a gyermekek ma több iskolát v égeznek .
mint szülelk , a tudományok is fej l ődtek az évek fo lyamán. a gyermekek
lenézik szüleiket. A kis család sokkal intimebb szeretetközösséggé válhat 
krízisek eseté n azonban nehezebb ezeket elvíselni: innét a gyakoribb válás
és a feszü ltebb helyzet a gyermekekkel. Régen a gyermek - falun még ma
is - tágasabb környe zetben nőtt fel: ma a modern lakások egyré szt aka
dályozzák mozgási igényéb en. másrészt könnyebben megy . szülei idegeire"
és a szülők hibái is szembeszökőbbek .

Külön probl éma az .egyke" . Stat iszt ikai adatok szerint az egyetlen qyer
mek álta lában nehezebben kezel hető és az iskolában sem éri el azt az ered
ményt . mint 2-3 gyermekes családból jövő Iskolatársal . A tapasztalat meg
cáfolj a azt a felfogást, hogy az egyetlen gyermeknek gondosabb nevelést
lehet adni. Az egyetlen gyermek sajnálat ramélt ó: sokat van egyedül. hiány
zik a tes tvé r. az otthoni játs zótárs. csak felnőttek vesz ik körül.

Megnehezít i a helyzetet. hogya másodi k világháború óta sok család
nem törődik kellően a gyermekek neveléséve l. A szül ök legfőbb gondja
kezdetben a megélhetés volt. ma a jobb életszínvonal , az anyák munkát
vállalnak ennek érdekéb en. a gyermekke l keveset foglalkoz nak. idejük sincs
hozzá. Sok baj forrása az, hogya szül ök gyakran az egy vagy két gyermek
karrierjében akarják elérni meg nem valósul t álmaikat : sportol jon , tanuljon
zenét , jusso n egyetemre . A gyermek presztizskérdéssé vál t . Érzi. hogy
szülői ambicióinak tárgya, hogy nevelése öncél. és eset leg éppen azzal
reagál. hogy nem tanul. nem valósí tja meg szülei álmát.

A gyerm ekek ma szellemileg élénkebbek. néha kora ére tte k. lelki (pszlcho
lógiai) fej lődésük azonban nem tart lépést meggyorsult tes ti fejlődésükkel.

hamarabb bekövetkező nemi érettségükkel. sőt gyakran még vissza is marad.
A serdü l ők így egyszerúen nem képesek megbi rkózni a tes ti fej lő désü kb ől

fakadó fe ladatokkal. Ráadásul a kommunikációs eszközök (rádió, képesúj·
ságok, mozt, televízió) terjedésével a gyermekek korábban megismerkednek.
szembekerülnek olyan problémákkal. amelyeknek feldolgozásához még nincs
meg a lelki érettségük. Könnyen választanak olyan éle tformát. amelyeset·
leg teljes romlásba visz (huliganizmus . munkakerü lés . f iata lkori b űn ö z é s .

kábítószerek) .

2) A tekintély válsága

Valamikor a szü lői tekin té lyt az isteni tekinté l ybő l vezett ék le: a sz ülö

43



és nevelő lsten helyettese. Legfőbb erény az engedelmesség volt. A modern
pedagógia elvileg kétségbevonja az isteni tekintélyből levezetett tekintélyt.
Gyakorlatban pedig a sz ülök éppen a háború utáni laza nevelésük következ
tében elvesztették tekintélyüket a fiatalok szemében. Ma a nevelői tekintély
személyes és tárgyi (Sachautoritat) . A szül önek, nevelőnek annyi tekintélye
van, amennyit helyes magatartásával meg tud magának szereznl. Személyes
példájának vonzóereje, érveinek súlya ma nagyobb szerepet játszik. mint
valaha. Ma nem az engedelmesség. hanem a jónak akarása. keresése fontos .
a belátás, a jóakarat felkeltése nagy szerephez jutott. amit csak helye
selhetünk. A tárgyi tekintély, vagyis egy ideál felől jövő felszólítás. annak
megragadása erősebb hatású lehet. mintha ezt pusztán parancsolták volna.
A sokféle kínálatban azonban nehéz a helyes választás. A személyi tekintély
is nagyobb feladatok elé állítja a nevel őt . A feg yelmezés nem egy általánosan
elfogadott tekintély. hanem az erősebb akara t , az imponálóbb egyéniség
kérdésévé lett, ill. sz ülö és gyermek közti szoretet-kapcsolat k érdésévé .

Pár éve ismert az ún. .tekíntélyellenes" nevelés, amely elvben elvet
minden parancsot. büntetést. nevelőt és gyermeket egyenrangúnak tekint.
sőt ellenállásra biztatja a gyermeket. Az eddigi eredmény: te ljesen fegyel
mezetlen óvodások. kisiskolások, akiknek jórészét pszichológiai kezelésbe
kellett adni.

A kiscsaládban persze furcsa lenne a merev klr ály-alattvaló vis zony is .
A családok inkább partnerekként kezelik gyermekeiket. Egyes kérdéseket maga
a gyermek döntsön el : ebéd után írja-e meg feladatát. vagy inkább a ját 
szótérről hazajövet. Ilyen szabad. bel át ásori. megbeszélésen, tapasztalaton
alapuló döntések segítik majd a serdülőket. hogy nagyobb szabadságban is
megfontolás alapján a jobbat válasszák. A gyermekeket be lehet vonni közös
tervek megbeszélésébe : milyen legyen az új szekrény. hová megy a család
nyaralni. A végső döntés azonban a sz ül ők dolga. A gyermeknek tudnia kell:
nem egyenjogú szüleivel , akikne k több tudásuk és élettapasztalatuk van.

A kisgyermek, a kisiskolás még mitsem tud a tekintély válságáról. Gyer
mekkorban a jólneveltség még valóban a szül ök nevelésének és követ
kezetességének eredménye. Kisgyermek is . serdülő is érzi, ha jót akarunk
neki, megbízunk benne: így el lehet érni. hogy elfogadja érvelésünket, fel
lehet ébreszteni benne a jóakaratot. a készséget az önlegyőzésre. a jó meg
valósítására . A gyermeket rá lehet beszélni a jóra . Természetesen ezt sem
szabad túlzásba vinni, mert megúnja. hogy örökké prédikálnak neki. . Ne
mondd ezt olyan sokáig . inkább adj egy pofont és engedj most már játszani "
- mondta egy fill , akit szülei csakis .szép szóval" neveltek.

3) A családi nevelés fontossága

Sok szül ö akkor kezd a gyermekével kissé törődni, amikor az iskolába
kerül . hogy jobb tanulmányi eredményt érjen el. Ez tévedés: a gyermek
nevelésében az első hat év. és ezen belül főleg az e l ső év mérvadó . Amit
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ekkor nevel ésben elrontottunk vagyelmulasztottunk, azt később alig lehet
jóvátenni ,

Amerikában és Bécsben tették bentl akásos csecsemőotthonokban a következő

megfigyelést: minden orvos i felügyelet, gondos testi ápolás mellett a gyermekek alig
fejl ődtek, kedélybetegek lettek , erősen hajlottak megfázásos betegségekre , 2-3 éves
koruk ig nem tanultak meg járni III. beszélni, és a csecse möhalandóság sokkal nagyobb
volt , mint pl. a New-York harl emi néger nyomortelepen. Vagyis a csecsemőnek még
a hlgiénlánál ls nagyobb szüksége van egy szeretö személynek, az anyának állandó
szeret ö jelenlétére. Azt hisszük, a gyerm ek úgysem ért meg semmit . Nem ért, de
érez, vágyódik a szer étet számára é rthető form ája, az ölbevevés után, ami az anyaméh
öle lésé t pótolja.

Sok anya dolgozni megy és csecsemöottho nba adja gyermekét . De az enqedel
rnes s éq. szeretet , szorgalo m elsö feltétel e: a szerete t a valami t kívánó személy
iránt . Ez azonban így nem fejl ödhetik ki anya és gyermeke között . Más iránt sem,
hiszen a gondozók között a gyerek k é zr ő l -k ézre já r. Az e l ső életévb en elmulas ztot t
sze r étet élményt soha többé nem lehet pótolni, a késöbbieket ls nehezen.

Sok családban a gyerme k a nagyszülönél vagy annak gondozásában nő fel és Igy
ahhoz kapcsolódik szereteté vel. De a nagyszül ő álta lában hamarabb hal meg, mint
az anya, és igy a gyermek lélekben árva lesz. Újból kapcsolódnia kell valakihez, az
anyjához, ami újabb erőket vesz Igénybe és zavarja a nevelés folyamatát . Ugyanez
áll a nevel őn ő re is : a szülö-qyerrnek közti viszony így sosem lesz szoros és a sz ülök
majd se rd ü l őkorban fognak ezen csodálkozni.

4) Kerüljük a felesleges ütközéseket

A következőkben néhány hibára szerétn énk rámutatni, ami könnyen
e l kerülhető a nevelésben. A gyermek életének egyes fázisa iban szüks éq
szerú egy bizonyos magatartás. Ha ezt a szülök rosszallj ák, tiltják vagy b űn

tetik , akkor Igazságta lanok gyermekükhöz, felesleges ellen állást , dacot.
agress ziót ébresztenek bennük , maguk zavarják meg a gyermek·szü lő közti
jóviszonyt.

Igy pl. nem szabad a gyereket túl korán (másfél éves kora előtt ) a szülöí dicsek
vés kedvéért - esetl eg veréssel - szobat isztaságra szoktatn i. Nem kell az evést 
'!agy egyes éte leket, ami iránt a gyermek elle nszenvet érez - agyoneröltetni.
Gyermekek étvágytalansága gyakran túltápláltsá gon, emésztési zavarokon vagy ide
gességen, szeret ethtányon alapszik. Egy fontos tanács : a k özös étkezés legyen a
család meghitt, vidám tal álkozása, alkalom az élmények elbeszélésére, és ne evési
viták szlnhelye. Nem szabad gyerekes magatartásokban (követel özés . verekedés)
.erkölcsl hátteret" keresnI.

Egyes rendellenes magatartásoknak (körömrágás, ujjszopás, ágybavizelés, rnoto
rikus nyugtalanság) lélektani oka van. Drasztikus módszerekkel csak fokozzuk a baj
forrását : az idegességet, a csalódottságot a várt szeretet terén. Nagy tür elem,
megértés, diszkr éció kell ezeknél a gyerekeknél. A sz ül ö, nevelő csak saját nyugal·
mával, t ürelm ével. bizalmával hathat.

2-4 év között a gyermek önállóbb lesz, akarata fejlődik . Orömet okoz
neki ennek az új képességnek gyakorlása, vagyis nern-et mond. Ne élezzük
ki ezeket a helyzeteket! Hallgassuk meg, mit szeretn e és ha nem ésszerú t
len, teljesítsük. Más esetben legjobb másra terelni a fi gyelmét , vagy a kis
dacolót magára hagyni : röv idesen megnyugszik. Ha tekintélyünket féltve
megtörjük a gyerek akaratát, akkor vagy agresszívvé fej l ő d i k , vagy tehetet
len. fé lénk emberré.
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A büntetés kérdése a pszichológusok körében újabban erősen vitatott.
Abban azonban egyetértenek, hogy lehetőleg nem bünte tni kell , hanem meg
előznI. Ha pl. látjuk, hogy verekedés van készü l őben , hívjuk magunkho z a
gyerekeket és javasoljunk egy új játékot. A verekedés témája gyorsan fele
désbe merül.

Büntetés , szld ás csak akkor éri el célját, ha a gyermek szereti sz ül őj é t ,

nevelőjét, különb en csak dacot fej leszt ki. Sok apró büntetés az ellenkező

hatást váltja ki. Sok szigorú büntetés eldurvít. Udvar iasságot , sze tet ő maga
tartást, lelki értékeket nem lehet agyerekbe .belevern!" . Sosem szabad
olyan büntetést kiszabni, ami félelemmel jár, pl. söt ét pincébe zárni. Vagy
olyan büntetést adni, amive l ellen szenvet ébresz thetünk egy nagyobb érték
iránt, pl. büntetésből imát elmon datn i , olvasást, zenét gyakoroitatni. Nemes
szórakozás vagy kir ándulás elmaradása szintén nem ajánlatos büntetés. Főleg

nem szabad a szeretet megvonásával büntetni. Sok szül ö napokig, hetek ig
éreztet i gyermekével, hogy nincs vele megelégedve , nincs egy jó szava
hozzá. Hogyan erősödjék meg az ilyen gyerme klélekben a jó még gyenge
palántája! Büntetés, szidás után rögtön hidat kell építeni a gyermekhez:
szerető szóval tudtára kell adni, hogy most rn ár minden újra rendben van
és szeretjük őt . Ez nagyon fontos a dac megelőzésére , ezzel bizalmat ébresz
tünk benne önmagunk és a hely es magatartá s iránt.

Vegyük fi gyelembe a gyermek szándékát is. Gyakran akkor büntetünk,
ha a gyerm ek zavart bennünket játékával: idegességünket a játszó gyer
meken vezetjük le. Nem is minden gali ba szándékos, amit gyerekek el ő

idéznek. Ogyetlenségből fakadó károkért büntetni igazságtalan.
A büntetésnél nevelőbb hatású a gyermekkel megbeszélt jóvátétel : zseb

pénzéből cukrot vesz megbántott kistestvérének, engedetlensége fejében
segít a házimunkában . Az Ilyesmi főleg akkor hatásos , ha valóban önként.
belátás alapján történik a jóvátétel és lehetőleg ugyanazon a téren, ahol
a hiba történt.

Fontos az ls, hogy a gyermeket hibáj a bevallásához segítsük. Sok gyer
mek fél a büntetéstől és inkább hazudik . Pedig a megtorl ásnál sokkal érté 
kesebb a gyermek őszintesége és az ez után bizalmas légkörben folyta tott
beszélgetés: hogyan lehet a jövőben ezt elkerülni.

A gyermek szeretne minél hamarabb szabadulni bűntudat át ól. a bünte
téstől való félelemtől , és visszatérni a jóhoz. Tehát ha büntetnünk kell ,
akkor azonnal. Helytelen estig, vagy a hét végéig várni, amik or az apa
hazajön és bírói tárgyalást tart. Ilyenkor a büntetés csak megtorlás és
elveszti nevelői hatását. Helytelen az apát a bíró szerepében szerepel tetni :
az apa éppúgy legyen kedves a gyermekhez. mint ahogy az anya is lehet

szigorú .
Ne felejtsük el : a lelki sebek , amelyeket egyes gyerm ekek korábbi hely 

telen vagy szeretetlen nevelés következtében kapnak. sokkal lassabban
gyógyulnak , mint a csonttörés! Gyakran évek szükségesek hozzá. Szinte
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hihete t len: az egészséges csecsemóre mindenki ránevet, a . l ólstkerült"
gyer meket mindenki szereti , - v iszont az emésztési zavarok miatt síró
csecsemó fölé rosszalló tek inte ttel hajol az anyja és ezzel fokozza a kicsi
fájd almait; a szeretetlen családi otthonból vagy menhelyből jövő , a .nehezen
nevelhet ő" , vagy egyenesen terhe lt gyerm eket mindenki szidja , pedig éppen
neki lenne kétszeres szeret et re szüksége. Honnét mer ítsen az il yen gyermek
erőt, önbizal mat, hogy megbi rkózzék az eléje állított feladatokkal? Úgy érzi,
neki mindenki ellensége, végül ó is elle nsége lesz a t ársadalomnak. Sok
bűnözó tragikus sorsa ez.

SJ Szeretettel, de merjünk követelni!

A korai években kell a gyermek nevelését megszilárditani. Csak ha szoros
szeretetviszony alakult ki közte és szülei közt, fog szívesen hall gatni rájuk.
Ne sajnáljuk tehát az idót a kisgyerme kkel, gyerm ekkel , kamasszal folytatott
játék tól , beszélgetésektól. Már kiskorában is hallgassuk meg, válaszoljuk meg
minden . mlé rt" -jét. Csakis így érj ük el, hogy serdülókorában nem menekül
el otthonról , mert tud ja, hogy szüle ivel lehet szórakozni , beszélgetni, azok
haj landók olyan programot , pl. kirándulást csiná lni, ami neki örömet okoz
ebben a korban. Csakis így érjük el, hogy majd akkor is hozzánk fordul
problémáival, kérdéseivel.

A rend szertelenség, ellenkező követelmények, a változó személyek és a
velük változó szokások megzavarják a gyermeket : bizonytalanná válik és
végül semmif éle lelkiism eret i követelmény nem lesz szent számára. Uqyan
így bizonytalan ná, sót az életb en fé lénkké válnak azok a gyermekek. akiktől

semmit sem követelnek meg. Sok gyermek fe ltűnő magatartással leplez i
ezt a belsó bizonytalanságot és ezzel akarja a szülók és nevelők f igyeimét
fel hivni magára és elhanyagol t voltára.

Merjü nk tehát követelményeket támasztani a gyermekekkel szemben ! De
ne csak tiltsunk: buzdítsunk a jóra , legyenek pozitív követelményeink, az
vonzóbb. Ne azt mondjuk: "Ne verekedj az öcséddel az udvaron! ", hanem:
. Há d bízom a kicsi t, vigyázz rá az udvaron , te vagy az e rősebb: Hogy nő a
gyermek lelkében, ha megbí zzák a jóval!

Már kicsi gyermeknél is indokoljuk meg követelményünket és bizonyos
esetekben adjunk választási lehetóségeket is. hogy ezt is gyakorolja. De
tudn unk kell , hogya kisgyermek kb. 10 éves korig még képtelen mélyebb
belátás alapján cselekedni, nincs még mércéje a döntéshez (tehát az örö
kös . pr édlkálás" nem sokat érl , hanem egyszerűen magáévá tesz i a helyes
magatartás szabályait .

Nem kell a gyerme knek minden lépését ellenóriz ni, hanem legyenek
ésszerű körü lhatárol t követel ményeink. ame lyekbő l azonban nem engedünk .
Hogy mindez ne váljék külsóséggé, arról az egész családi légkörnek kell
gondoskodnia.
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6) Serdü lőkori problémák

A modern értelemben vett személyi és tárgyi tek int ély a serdülő

korban egyre nagyobb szerepet játszik. A serdülő maga akarj a lemérn i az
eddigi normák érvényességét. A szülő-gyermek viszonynak partnerviszonnyá
kell lennie . Jó ha a családnak van egy fia talabb, megnye rő pap, orvos is
merőse , aki szükség esetén felébresz thet i a serdülő bizaimát. Ha nem alka l
mazunk kényszert, ha látj a, hogy valóban megbizunk benne és je ll eme
szabad kibontakozását akarjuk , sokkal könnyebben dönt saját belátása
szerint a helyes normák alapján, pl. a hit kérdésében, ami minden fiatal
számára egyszer személy es döntés kérdése kell hogy legyen. Túlbuzgó,
túlszi gorú családok ebben a stádiumban ma éppen a hitetlenségbe kerget ik
serdülő gyermekeiket.

Természetesen a generációs probléma vál tozó korunkb an ismé t kiéle
zödött, és gyakran éppen azok a sz ü l ők konzervatí vak, akik a legjo bban
akarják gyermekeiket neveln i. At kell gondolni ok, hogy valóba n nem rég
túlhaladott-e néha álláspont juk. Komoly feladat az ifjúságot rugalmassá, a
helyes értelemben vett fejlődés iránt fogékonnyá, de ugyanakkor kriti kussá
is neveln I.

Hogyan akadályozhatjuk meg, hogy a se rdü lő túl korán kezdjen nemi
kapcsolatokat, vagy társadalmon kívüli csoportok tagja legyen? Tanítsu k
meg még gyermekkorában helye sen játszani , szabadidejét jó l kihasználni.
A biológiai funk ciókat, nemiséget természetesként kell kezelnünk. A szülök
nek maguknak kell felvil ágos ítaniok gyerm ekeiket. fő leg ha már kérdeznek:
az anyaságról iskoláskor , az apaságról 9-10 éves kor előtt. Ne a bűn oldaláról
tárgyaljuk a kérdést. Ne is csak biológiai oldalról, hanem mutassunk rá az
anya, apa és gyerm ekek szeretetközösség ére is . Kis kortól kezdve ked
veltté, érdekessé kell tenni a családi otthont, hogya se rdü l ő is szívesen
legyen otthon. Tervszerűen össze kell barátkozniok a szül öknek más hasonló
korú gyermekek szüle ivel. A gyermekek kezdetben játszótársak, később

együtt mehetnek tánciskol ába. rendezhetn ek otthon összejöveteleket : az
annyira várt szórakozás kérdése jó időre meg van oldv a. Később bőv í ten i

lehet a kört. 15-16 éven túl akkor lesz a szülök nevelése e téren ered
ményes , ha ők maguk harmonikus házasságban élnek és saját példájuk.
bizalmas beszélgetések kapcsán kialakul a fi atalokban a meggyőződés : a
szerelem és nemiség nem önmagáért van, fe l e l ő sséggel tartoznak a másik
ért és ők is hasonló csal ádi élet megvalósítására tö rekszenek. Csak így
tudnak majd várni , így mernek egy ideig egyedül maradni és szembeszá llni
a gúnyolódókkal.

Számoljunk a konfl iktusokkal , tanuljuk meg elviselni őket . Az ellentétes
pólusokn ál a megoldás valószínű leg valahol a középen kínálkozik. Nem
szabad külsőségek miatt (divat , hosszú haj) töré sre vinni a dolgot : nem
minden hosszúhajú föltétlenül huligán! A tekint ély ellen lázadó f iatal előtt
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mutassunk rá arra, hogy ő is elvár megbecsülést önmaga iránt, tehát
legalább ugyanezt az emberhez méltó magatartást tanúsítsa szüleivel és
környezetével szemben ís.

Nem szabad egyes eseteket felfújni. Természetesen lehet időnként az
asztalra csapni, de az állandó szidás eltompít, és még jobban elvadítja a
f iatalt . Nem szabad minden botlásáért rögtön megbélyegezni és elveszett
nek hinn i. Próbáljunk elgondolkozni rajta , mi a rugója lázadó magatartásának;
valószínüleg jó, hiszen az ifjúság ideálista. Ha úgy folytatunk vele beszélge
tést. hogy rögtön elfogadjuk, sőt keressük álláspontjának pozitív magját,
könnyebben jutunk közös nevezőre . Orlzzük meg nyugalmunkat a vitánál ,
még ha ő gúnyolódik is. Ha biztosak vagyunk igazunkban és Istenre bízzuk
a fiatal sorsát , nem fogjuk nyugalmunkat elveszteni. Tartsuk szem előtt

nevel ésünk végső célját, amit talán viharokon keresztül ér el , neveljünk a
jövőt nézve, akkor könnyebben tudjuk a konfliktusokat áthlda lnl. Sok szent
jutott vargabetűkön keresztül életc éljához.

Es ha a fiatal mégis kitör otthonról. e ltűn i k egy gammler-csoportban?
Nem mindegyik vész el! Ha szeretö otthonnal várjuk, akkor szomorú élménye i
után - hiszen fiatal sors társai nem tudnak neki sokat nyújtani - készséggel
kezd új életet, ehhez azonban sok bizalommal és türelemmel kell elgyengült
akaratát erősíteni. A tékozló fiú példabeszéde nemcsak a gyermekeknek,
hanem a szül őknek is szóll

Es végül: merjünk bízni! A fiatalság rá fog jönni : igaz ideált kell keresnie ,
amely végső választ ad minden kérdésére. Modern, nyílt, segíteni kész maga
tartásunkkal éljük ezt eléje.

Olv asóinknak a témával kapcsolatban ajánljuk : Ernst Ell : Klug e Eltern ,
glückliche Kinder . Limburg , Lahn, 1969' , 189 o.

- r - a.
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